Op 8 oktober start een nieuw verbindingsproject:
Elk Vogeltje Zingt zoals het gebekt is (EVZ).
We gaan gezamenlijk de langste lijn met vogeltjes maken!
Als vervolg op De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld gaan we door met verbinden. We
werken vanuit dezelfde kernwaarden:
•Kracht (samenwerken)
•Warmte (aandacht voor elkaar)
•Kleur (laat zien wie je bent)
•Verbinding (op één lijn zitten)
•Diversiteit (iedereen is van waarde)
De vogeltjes mogen op allerlei manieren van diverse materialen gemaakt zijn: breien, haken,
quilten, borduren, vilten, getekend, geverfd als het maar gemaakt is van textiel, wol, garen etc.
Wel met een haakje of lusje eraan voor de ophanging.
Maatvoering is max. 25 cm hoog en 10 cm breed.
Inleverpunt is Creazy Ladies: de Hare 10, 8375 GC Oldemarkt
De “langste vogeltjes lijn wordt tijdens het Textiel Festival Weerribben op 14, 15 en 16 juni 2019
gepresenteerd en vormen alle ingezonden vogels één geheel.
Het thema van dit festival is “Vreemde Vogels”.
Na de uitdaging in 2019 worden de vogels verwerkt in allerlei vormen voor diverse goede doelen
of worden ingezet om VERBINDING te bevorderen. Denk aan vogeltjes mobiles of speen koorden
voor zieke baby’s, knuffeldekens voor kinderen die wat extra aandacht nodig hebben, wandkleden
voor scholen om te kunnen praten over diversiteit in de samenleving, als een knuffel voor mensen
die even een aai over de bol nodig hebben, een beeldengroep (van diverse vogels) bij een
bibliotheek of andere verbindingsplek etc..
Iedereen kan meedoen in zijn/haar eigen tempo, op zijn eigen manier, met gebruik van de eigen
talenten en middelen. Het platform van GGDW op facebook, twitter en instagram wordt gebruikt.
Contactpersonen: Karin Stins, Monique van der Hoek en Esmeralda de Vries
Er staan vanaf 8 oktober een aantal patronen op de facebook pagina als voorbeeld of ter inspiratie.
Maar laat je fantasie werken en maak vanuit jouw creativiteit een vogel. Het kan niet gek genoeg.
Laat zien wie je bent en wat je in je mars hebt. Iedereen is van waarde, iedereen is anders,
want………………………ELK VOGELTJE ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS!

